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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0627),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42 in 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0340/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja luksemburške poslanske zbornice v okviru 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da 
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 8. marca 20121,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20122,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. maja 20123,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za 
razvoj, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le predlog za 
zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen sporazum o 
predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 42 in 43
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 42 in 43(2)
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev. Za vse zakonodajne akte reformnega paketa bi bilo treba uporabiti isto pravno 
podlago.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje. 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje. 
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Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo 
kmetom, ki se zavežejo, da bodo svoje 
celotno kmetijsko gospodarstvo in ustrezne 
pravice do plačil prenesli na drugega 
kmeta. Da bi bil ta ukrep privlačnejši, bi 
morala biti taka podpora v obliki 
enkratnega plačila.

Or. en

Obrazložitev

Glej sorodne predloge sprememb k odstavkom 1, 2 in 7 člena 20.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
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prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov,
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj 
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč. 

prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, 
vključno z „zelenimi“ zahtevami za 
neposredna plačila, v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. S sinergijo, ki 
nastane na podlagi obveznosti, ki jo skupaj 
sprejme skupina kmetov ali skupina 
drugih lastnikov zemljišč, se okoljska in 
podnebna korist pogosto poveča. Vendar s 
skupnim ukrepanjem nastanejo dodatni 
transakcijski stroški, ki morajo biti 
ustrezno povrnjeni. Da se kmetom in 
drugim upravljavcem zemljišč omogoči 
pravilno izvajanje obveznosti, ki so jih 
sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov ter
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, kjer se izvaja Direktiva Sveta 
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst1, 
Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic2 ali 
Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike3,
najmanj 30 % skupnega prispevka iz 
EKSRP nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

_____________
1 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
2 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
3 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. en
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Obrazložitev

Glej sorodna predloga sprememb k členu 29 in členu 64(5a).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Plačila za preusmeritev v ekološko 
kmetijstvo ali njegovo ohranjanje morajo 
kmete spodbujati k sodelovanju v takšnih 
shemah, kar pomeni odziv na vse večje 
povpraševanje družbe po uporabi okolju 
prijaznih kmetijskih praks in višjih 
standardih za dobro počutje živali. Zaradi 
povečanja sinergije koristi v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo, ki jo zagotavlja 
ukrep, je treba spodbujati kolektivne 
pogodbe ali sodelovanje med kmeti, da se 
vključijo večja sosednja območja. Da se 
prepreči obsežna ponovna preusmeritev 
kmetov nazaj v konvencionalno 
kmetovanje, je treba podpreti ukrepe za 
preusmerjanje in ohranjanje. Plačila morajo 
prispevati h kritju nastalih dodatnih 
stroškov in izpada dohodka zaradi 
obveznosti, pri čemer morajo zajemati le 
obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 
standarde in zahteve.

(30) Plačila za preusmeritev v ekološko 
kmetijstvo ali njegovo ohranjanje morajo 
kmete spodbujati k sodelovanju v takšnih 
shemah, kar pomeni odziv na vse večje 
povpraševanje družbe po uporabi okolju 
prijaznih kmetijskih praks in višjih 
standardih za dobro počutje živali. Zaradi 
povečanja sinergije koristi v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo, ki jo zagotavlja 
ukrep, je treba spodbujati kolektivne 
pogodbe ali sodelovanje med kmeti ali 
drugimi lastniki zemljišč, da se vključijo 
večja sosednja območja. Da se prepreči 
obsežna ponovna preusmeritev kmetov 
nazaj v konvencionalno kmetovanje, je 
treba podpreti ukrepe za preusmerjanje in 
ohranjanje. Plačila morajo prispevati h 
kritju nastalih dodatnih stroškov in izpada 
dohodka zaradi obveznosti, pri čemer 
morajo zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve.

Or. en

Obrazložitev

Glej soroden predlog spremembe k členu 30.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33)  Da se zagotovita učinkovita uporaba (33)  Da se zagotovita učinkovita uporaba 
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sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. V prilogi k tej uredbi 
bi bilo treba določiti okvirni seznam takih 
meril. Komisija bi morala do 
31. decembra 2015 predstaviti 
zakonodajni predlog za obvezna 
biofizikalna merila in ustrezne mejne 
vrednosti, ki bodo veljale za prihodnjo 
razmejitev, ter ustrezna pravila za 
natančno usklajevanje in prehodne 
ureditve.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo pripravila ločen zakonodajni predlog o obveznih biofizikalnih merilih za 
razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, takoj ko bodo na voljo vsi podatki, 
potrebni za oceno učinka takih meril, in ustrezni pragovi, najpozneje pa do konca leta 2015. 
Do takrat lahko države članice ohranijo ali prilagodijo svoje sedanje razmejitve, kakor se jim 
zdi najbolj primerno, obenem pa upoštevajo določbe iz kmetijskega sporazuma STO iz 
Marakeša.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53a) Da bi olajšali načrtovanje, bi bilo 
treba v prilogi k tej uredbi predvideti letno 
razdelitev zneskov po državah članicah.
Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejema delegirane akte v zvezi 
s spremembami priloge, potrebnimi zaradi 
odločitev držav članic o prenosu sredstev 
med EKJS in EKSRP.

Or. en
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Obrazložitev

Razdelitev sredstev med države članice ne bi smela biti odločena z izvedbenim aktom, temveč 
bi morala biti del zakonodajnega akta (glej predloge sprememb k členu 64).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“: 
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje ter 
finančno izvajanje, učinke, rezultate in 
vplive programov;

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“: 
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje, učinke, 
rezultate in vplive ter finančno izvajanje
programov;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k razvoju
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženega, podnebju prijaznega in 
inovativnega kmetijskega sektorja Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe, ter 
najpomembnejših podeželskih območij.
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Or. en

Obrazložitev

Cilji EKSRP, opisani v členih 4 in 5, zadevajo tudi ukrepe, namenjene podeželskim območjem 
zunaj kmetijskega sektorja, zato bi bilo treba poslanstvo EKSRP zastaviti bolj vključujoče. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) konkurenčnosti kmetijstva; (1) konkurenčnosti kmetijstva in 
gozdarstva;

Or. en

Obrazložitev

Cilj konkurenčnosti ne bi smel biti omejen na kmetijski sektor. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 a – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) krepitev konkurenčnosti vseh vrst 
kmetijstva in krepitev sposobnosti 
preživetja kmetij s poudarkom na 
področjih:

(2) krepitev konkurenčnosti vseh vrst 
kmetijstva in gozdarstva ter krepitev 
sposobnosti preživetja kmetij s poudarkom 
na področjih:

(a) spodbujanja prestrukturiranja kmetij z 
velikimi strukturnimi problemi, predvsem 
kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno 
usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 
in kmetij s potrebo po kmetijski 
diverzifikaciji;

(a) spodbujanja naložb v inovativne 
kmetijske tehnologije in pospeševanje 
njihovega širjenja in uveljavljanja;

(b) spodbujanja generacijske pomladitve v 
kmetijskem sektorju;

(b) spodbujanja vstopanja novih, v celoti 
usposobljenih udeležencev v kmetijski 
sektor, med drugim z generacijsko 
pomladitvijo;

(c) boljše ekonomske uspešnosti vseh 
kmetij s povečanjem njihove udeležbe na 
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trgu in tržne usmerjenosti ter 
diverzifikacijo;
(d) spodbujanja prestrukturiranja kmetij, 
ki se soočajo z velikimi strukturnimi 
težavami.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo razširiti obseg pojma konkurenčnosti, da bi odražal raznovrstnost izzivov za 
preživetje kmetij v vsej EU. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, s poudarkom na področjih:

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, ki so pod vplivom kmetijstva 
in gozdarstva, s poudarkom na področjih:

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) izboljšanja dobrega počutja živali;

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zmanjševanja emisij dušikovega oksida 
in metana iz kmetijstva;

(d) zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov in amoniaka iz kmetijstva ter 
izboljšanja kakovosti zraka;

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uporabiti širši pojem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e)  spodbujanja sekvestracije ogljika v 
kmetijstvu in gozdarstvu; 

(e) spodbujanja shranjevanja in
sekvestracije ogljika v kmetijstvu in 
gozdarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) načrt kazalnikov, v katerem so za vsako 
prednostno nalogo Unije za razvoj 
podeželja, vključeno v program, navedeni 
kazalniki ter izbrani ukrepi z načrtovanimi 
učinki in izdatki, razčlenjeni na javne in 
zasebne; 

(j) načrt kazalnikov, v katerem so za vsako 
prednostno nalogo Unije za razvoj 
podeželja, vključeno v program, navedeni 
kazalniki ter izbrani ukrepi z načrtovanimi 
učinki glede na cilje procesa in politike in 
načrtovanimi izdatki, razčlenjenimi na 
javne in zasebne; 
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Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili jasno povezavo med cilji politike za razvoj podeželja in podatki v 
programskih dokumentih, ki upravičujejo posamezne cilje, kjer je potrebno ukrepanje, je 
treba pri načrtovanih učinkih ukrepov ohraniti usmerjenost v cilje politike.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ločen poseben načrt kazalnikov z 
načrtovanimi učinki in izdatki, razčlenjeni 
na javne in zasebne.

(c) ločen poseben načrt kazalnikov z 
načrtovanimi učinki glede na cilje procesa 
in politike in načrtovanimi izdatki, 
razčlenjeni na javne in zasebne. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili jasno povezavo med cilji politike za razvoj podeželja in podatki v 
programskih dokumentih, ki upravičujejo posamezne cilje, kjer je potrebno ukrepanje, je 
treba pri načrtovanih učinkih ukrepov ohraniti usmerjenost v cilje politike.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Prošnja iz odstavka 1 se šteje kot 
odobrena, če Komisija v dveh mesecih po 
prejemu prošnje ne sprejme odločitve o 
njeni odobritvi ali zavrnitvi. 

Or. en

Obrazložitev

Spremembe programov ne bi smele biti predmet dolgotrajnih postopkov odločanja.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podpora lahko zajema tudi stroške iz 
dejavnosti obveščanja in promocije za 
proizvode, zajete v shemah kakovosti iz 
odstavka 1(a) in (b). 

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti obveščanja in promocije so pomemben element v shemah kakovosti in bi morale 
biti upravičene do podpore, da bi te sheme postale privlačnejše za kmete, ki si prizadevajo za 
vstop na lokalni trg.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšajo splošno učinkovitost 
kmetijskega gospodarstva;

(a) izboljšajo splošno učinkovitost 
kmetijskega gospodarstva, med drugim na 
področju rabe virov in bilance 
toplogrednih plinov;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prednostno nalogo 5 je primerno opredeliti koncept „splošne učinkovitosti“ 
kmetije v smislu „zelene rasti“.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevajo infrastrukturo, povezano z (c) zadevajo infrastrukturo, povezano z 
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razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, komasacijami in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo z energijo ter 
upravljanjem z vodnimi viri, ali

razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, komasacijami in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo z energijo ter 
upravljanjem z vodnimi viri in oskrbo z 
vodo, ali

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) so neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih in 
gozdno-okoljskih obveznosti, stanjem 
ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in 
habitatov ter povečevanjem javne 
uporabnosti območij Natura 2000 ali 
drugih območij visoke naravne vrednosti, 
ki se opredelijo v programu.

(d) so neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih in 
gozdno-okoljskih obveznosti, stanjem 
ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in 
habitatov, s trajnostnim upravljanjem 
lovljenih vrst ter s povečevanjem javne 
uporabnosti območij Natura 2000 ali 
drugih območij visoke naravne vrednosti, 
ki se opredelijo v programu.

Or. en

Obrazložitev

Gojenje lovljenih vrst s trajnostnim upravljanjem lahko bistveno prispeva k politiki EU na 
področju biotske raznovrstnosti. Poleg tega so v nekaterih regijah lovljene vrste 
najpomembnejši, če ne celo edini razpoložljivi vir s tržno vrednostjo.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. podpora se lahko odobri za naložbe 
kmetov zaradi izpolnjevanja novo 
uvedenih standardov Unije na področju 
varstva okolja, javnega zdravja, zdravja 
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živali in rastlin, dobrega počutja živali in 
varnosti pri delu. Ti standardi morajo biti 
na novo uvedeni v nacionalno zakonodajo 
za izvajanje prava Unije in nalagati nove 
obveznosti ali omejitve pri kmetovanju, ki 
pomembno vplivajo na običajne 
operativne stroške kmetije in zadevajo 
večje število kmetov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja uredba predvideva podporo za izpolnjevanje novih standardov Skupnosti (glej 
člen 31 Uredbe (ES) št. 1698/2005). Treba bi bilo ohraniti podobno določbo, vendar jo je 
treba omejiti na specifične naložbe kmetov. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) letna plačila kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete iz naslova V Uredbe 
(EU) št. RP/2012 (v nadaljnjem besedilu: 
„shema za male kmete“) in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta.

(c) enkratna plačila kmetom, ki sodelujejo 
v shemi za male kmete iz naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 (v nadaljnjem 
besedilu: „shema za male kmete“) in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 20(7). 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) plačila ob upokojitvi kmetov, ki svoje 
gospodarstvo trajno prenesejo na drugega 
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kmeta.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti sedanjo shemo predčasnega upokojevanja, ki ne bi smela biti omejena 
zgolj na male kmete. Vendar bi jo bilo treba prilagoditi višji upokojitveni starosti in 
spremeniti v pavšalni znesek, ki bi bil omejen na največ 35.000 EU (kar ustreza polovici 
sedanjega maksimalnega zneska in polovici zneska, razpoložljivega za vzpostavitev 
gospodarstev mladih kmetov).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(a)(ii) se dodeli 
kmetom ali članom kmetijskega 
gospodinjstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti ter nekmetijskim 
mikro in malim podjetjem na podeželskih 
območjih.

Podpora iz odstavka 1(a)(ii) se dodeli 
kmetom ali članom kmetijskega 
gospodinjstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti ter nekmetijskim 
mikro in malim podjetjem na podeželskih 
območjih, vključno s turizmom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli 
kmetom, ki v času predložitve svojega 
zahtevka za podporo najmanj eno leto 
sodelujejo v shemi za male kmete in ki se 
zavežejo, da bodo celotno svoje kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačila 
prenesli na drugega kmeta. Podpora se 
izplačuje od dne prenosa do 31. decembra

Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli 
kmetom, ki v času predložitve svojega 
zahtevka za podporo najmanj eno leto 
sodelujejo v shemi za male kmete in ki se 
zavežejo, da bodo celotno svoje kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačila 
prenesli na drugega kmeta. Podpora se 
obračuna od dne prenosa do 31. decembra 
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2020. 2020.

Or. en

Obrazložitev

Podpora malim kmetom, ki prenesejo svoje gospodarstvo, bi morala biti izplačana kot 
enkratno plačilo.  

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(ca) se odobri 
kmetom, ki se ukvarjajo s kmetovanjem 
najmanj deset let, ki so stari najmanj 
65 let, ki se zavežejo, da bodo celotno 
svoje gospodarstvo in z njim povezane 
pravice do plačila trajno prenesli na 
drugega kmeta in ki dokončno prenehajo 
opravljati vse komercialne kmetijske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti sedanjo shemo predčasnega upokojevanja, ki ne bi smela biti omejena 
zgolj na male kmete. Vendar bi jo bilo treba prilagoditi višji upokojitveni starosti in 
spremeniti v pavšalni znesek, ki bi bil omejen na največ 35.000 EU (kar ustreza polovici 
sedanjega maksimalnega zneska in polovici zneska, razpoložljivega za vzpostavitev 
gospodarstev mladih kmetov).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(a)(i) je lahko 
namenjena tudi mladim kmetom, ki 
zakupijo zemljišča, in sicer v obliki 
bančnega jamstva za pogodbe o zakupu 
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zemljišča in podpore pri obrestnih merah.

Or. en

Obrazložitev

Poleg predlaganih pavšalnih plačil za podporo mladim kmetom pri ustanavljanju kmetij bi 
bilo treba države članice spodbujati, da tem kmetom olajšajo dostop do zemlje, kar je v 
številnih evropskih regijah velika ovira pri ustanavljanju nove kmetije. Zagotavljanje bančnih 
jamstev prek skladov za razvoj podeželja lahko mladim kmetom omogoči dostop do pogodb o 
dolgoročnem zakupu (in vnaprejšnjih plačil), hkrati pa je ugodno v smislu javne porabe. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Podpora iz odstavka 1(c) je enaka 120 % 
letnega plačila, ki ga je upravičenec prejel 
na podlagi sheme za male kmete.

7. Podpora iz odstavka 1(c) je enaka 120 % 
letnega plačila, ki ga je upravičenec prejel 
na podlagi sheme za male kmete, obračuna 
pa se za obdobje od datuma prenosa do 
31. decembra 2020. Izračunani znesek se 
izplača kot enkratno plačilo.

Or. en

Obrazložitev

Podpora malim kmetom, ki prenesejo svoje gospodarstvo, bi morala biti izplačana kot 
enkratno plačilo.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Podpora iz odstavka 1(ca) se odobri 
kot enkratno plačilo, ki ne presega 
najvišjega zneska iz Priloge I. 

Or. en
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Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti sedanjo shemo predčasnega upokojevanja, ki ne bi smela biti omejena 
zgolj na male kmete. Vendar bi jo bilo treba prilagoditi višji upokojitveni starosti in 
spremeniti v pavšalni znesek, ki bi bil omejen na največ 35.000 EU (kar ustreza polovici 
sedanjega maksimalnega zneska in polovici zneska, razpoložljivega za vzpostavitev 
gospodarstev mladih kmetov).

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev vseh vrst malih infrastruktur, 
vključno z naložbami v obnovljive vire
energije;

(b) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev vseh vrst malih infrastruktur, 
vključno z naložbami v kmečki turizem in
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe javnih organov v rekreacijsko 
infrastrukturo, turistične informacije in 
opremljenost turističnih območij s 
smerokazi;

(e) naložbe v rekreacijsko infrastrukturo za 
javno uporabo, turistične informacije, 
turistično infrastrukturo malega obsega, 
oglaševanje turističnih storitev na 
podeželju in opremljenost turističnih 
območij s smerokazi;

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Omejitve glede lastništva gozdov iz 
členov 36 do 40 ne veljajo za tropske in 
subtropske gozdove ter površine z drugim 
gozdnim rastjem na območjih Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in manjših 
Egejskih otokov v smislu Uredbe 
Sveta (EGS) št. 2019/93 in francoskih 
čezmorskih departmajev.

2. Omejitve glede lastništva gozdov iz 
členov 23 do 27 ne veljajo za tropske in 
subtropske gozdove ter površine z drugim 
gozdnim rastjem na območjih Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in manjših 
Egejskih otokov v smislu Uredbe 
Sveta (EGS) št. 2019/93 in francoskih 
čezmorskih departmajev.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 22(1)(a) se dodeli 
zasebnim lastnikom in najemnikom 
zemljišč, občinam in njihovim združenjem 
ter zajema stroške zagona dejavnosti in 
letno premijo na hektar, namenjeno kritju 
stroškov vzdrževanja, vključno z zgodnjimi 
in poznimi čiščenji, za največ deset let.

1. Podpora iz člena 22(1)(a) se dodeli 
zasebnim lastnikom in najemnikom 
zemljišč, drugim upraviteljem zemljišč,
občinam in njihovim združenjem ter 
zajema stroške zagona dejavnosti in letno 
premijo na hektar, namenjeno kritju 
izgubljenega dohodka iz kmetijstva in
stroškov vzdrževanja, vključno z zgodnjimi 
in poznimi čiščenji, za največ 15 let.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah skupno zemljo zaradi zgodovinskih razlogov, povezanih s 
tradicionalno pašo in zbiranjem lesa, upravljajo posamezniki, ki skupaj uporabljajo to zemljo, 
ki pa ni niti v javni niti zasebni lasti.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 22(1)(b) se dodeli 
zasebnim lastnikom in najemnikom 
zemljišč, občinam in njihovim združenjem 
ter zajema stroške zagona dejavnosti in 
letno premijo na hektar, namenjeno kritju 
stroškov vzdrževanja, za največ tri leta.

1. Podpora iz člena 22(1)(b) se dodeli 
zasebnim lastnikom in najemnikom 
zemljišč, drugim upraviteljem zemljišč,
občinam in njihovim združenjem ter 
zajema stroške zagona dejavnosti in letno 
premijo na hektar, namenjeno kritju 
stroškov vzdrževanja, za največ pet let.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
ekstenzivno kmetijstvo. Največje število 
dreves, ki se lahko posadi na hektar, 
določijo države članice, pri čemer 
upoštevajo talne in podnebne pogoje, 
gozdne vrste in potrebo po zagotavljanju 
rabe zemljišč v kmetijske namene.

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
ekstenzivno kmetijstvo. Največje število 
dreves, ki se lahko posadi na hektar, 
določijo države članice, pri čemer 
upoštevajo talne in podnebne pogoje, 
gozdne vrste in potrebo po zagotavljanju 
rabe zemljišč v trajnostne kmetijske 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 22(1)(c) se dodeli 1. Podpora iz člena 22(1)(c) se dodeli 
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zasebnim, polzasebnim in javnim 
lastnikom gozdov, občinam, državnim 
gozdovom in njihovim združenjem ter 
zajema stroške za:

zasebnim, polzasebnim in javnim 
lastnikom gozdov, drugim upraviteljem 
zemljišč, občinam, državnim gozdovom in 
njihovim združenjem ter zajema stroške za:

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 22(1)(d) se dodeli 
fizičnim osebam, zasebnim lastnikom 
gozdov, subjektom zasebnega prava in 
poljavnim organom, občinam in njihovim 
združenjem. V primeru državnih gozdov se 
lahko podpora dodeli tudi organom, ki 
gospodarijo s temi gozdovi in ne prejemajo 
sredstev iz državnega proračuna.

1. Podpora iz člena 22(1)(d) se dodeli 
fizičnim osebam, zasebnim lastnikom 
gozdov, subjektom zasebnega prava in 
poljavnim organom, drugim upraviteljem 
zemljišč, občinam in njihovim združenjem. 
V primeru državnih gozdov se lahko 
podpora dodeli tudi organom, ki 
gospodarijo s temi gozdovi in ne prejemajo 
sredstev iz državnega proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz odstavka 22(1)(e) se dodeli 
zasebnim lastnikom gozdov, občinam in 
njihovim združenjem ter MSP za naložbe, s 
katerimi se povečuje proizvodni potencial 
gozdov ali ki so povezane s predelavo in 
trženjem gozdarskih proizvodov. Na 
območjih Azorov, Madeire, Kanarskih 
otokov in manjših Egejskih otokov v 
smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 in 
francoskih čezmorskih departmajev se 
lahko podpora dodeli tudi podjetjem, ki 

1. Podpora iz odstavka 22(1)(e) se dodeli 
zasebnim lastnikom gozdov, drugim 
upravljavcem zemljišč, občinam in 
njihovim združenjem ter MSP za naložbe, s 
katerimi se povečuje proizvodni potencial 
gozdov ali ki so povezane s predelavo in 
trženjem gozdarskih proizvodov. Na 
območjih Azorov, Madeire, Kanarskih 
otokov in manjših Egejskih otokov v 
smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 in 
francoskih čezmorskih departmajev se 
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niso MSP. lahko podpora dodeli tudi podjetjem, ki 
niso MSP. 

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se dodeli skupinam proizvajalcev, 
ki jih pristojni organ države članice uradno 
prizna na podlagi poslovnega načrta. 
Podpora je omejena na skupine
proizvajalcev, ki so zajete v opredelitev
pojma MSP.

Podpora se dodeli skupinam proizvajalcev, 
ki jih pristojni organ države članice uradno 
prizna na podlagi poslovnega načrta. 
Skupinam proizvajalcev, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz opredelitve pojma MSP, se 
podpora ne dodeli.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-
podnebnimi plačili se krijejo samo 
obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 
standarde, določene v skladu s poglavjem I 
naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 
druge ustrezne obveznosti, določene v 
skladu s poglavjem 2 naslova III 
Uredbe (EU) št. RP/2012, ustrezne 
minimalne zahteve za uporabo gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev ter druge 
ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v 
nacionalni zakonodaji. Vse te obvezne 
zahteve se opredelijo v programu.

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-
podnebnimi plačili se krijejo samo 
obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 
standarde, določene v skladu s poglavjem I 
naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 
vse ustrezne obveznosti, določene v skladu 
s poglavjem 2 naslova III Uredbe (EU) 
št. RP/2012, ustrezne minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev ter druge ustrezne obvezne 
zahteve, ki so določene v nacionalni 
zakonodaji. Vse te obvezne zahteve se 
opredelijo v programu.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev. Vsi kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi bi morali presegati „zelene“ zahteve.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 
obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za kmetijsko-
okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov, je 
najvišja možna raven 30 %.

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 
obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za kmetijsko-
okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov ali 
drugih upravljavcev zemljišč, je najvišja 
možna raven 30 %.

Za obveznosti, zajete v poglavju 2 naslova 
III Uredbe (EU) št. RP/2012, se ne dodeli 
podpora iz EKSRP.  

Or. en

Obrazložitev

Dvojna plačila, po shemi okolju prijaznih ukrepov in shemi kmetijsko-okoljskih ukrepov, je 
treba izključiti. Za skupne obveznosti je potrebna posebna spodbuda, tudi za sodelovanje med 
drugimi upravljavci zemljišč ali med kmeti in drugimi upravljavci zemljišč. Treba je uskladiti 
besedilo tega člena in člena 29(1).

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 

4. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 
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obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za obveznost. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov, je 
najvišja možna raven 30 %.

obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za obveznost. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov ali 
drugih upravljavcev zemljišč, je najvišja 
možna raven 30 %.

Or. en

Obrazložitev

Za skupne obveznosti je potrebna posebna spodbuda, tudi za sodelovanje med drugimi 
upravljavci zemljišč ali med kmeti in drugimi upravljavci zemljišč. Treba je uskladiti besedilo 
tega člena in člena 29(1). 

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko plačila v okviru 
tega ukrepa v obdobju med letoma 2014 in 
2017 dodelijo kmetom na območjih, ki so 
bila v programskem obdobju 2007–2013 
upravičena na podlagi člena 36(a)(ii) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005, vendar zaradi 
nove razmejitve iz člena 46(3) niso več 
upravičena. Ta plačila se postopno 
znižujejo, pri čemer se leta 2014 začnejo 
postopno zniževati pri 80 % plačil, prejetih 
leta 2013, leta 2017 pa se prenehajo 
postopno zniževati pri 20 % teh plačil.

5. Države članice lahko plačila v okviru 
tega ukrepa za obdobje štirih let dodelijo 
kmetom na območjih, ki so bila v 
programskem obdobju 2007–2013
upravičena na podlagi člena 36(a)(ii) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005, vendar zaradi 
nove razmejitve iz člena 33(3) niso več 
upravičena. Ta plačila se postopno 
znižujejo, pri čemer se prvo leto začnejo 
postopno zniževati pri 80 % plačil, prejetih 
leta 2013, četrto leto pa se prenehajo 
postopno zniževati pri 20 % teh plačil.

Or. en

Obrazložitev

Plačilo se postopno znižuje v obdobju štirih let, vendar se prožnost glede začetka veljavnosti 
nove razmejitve lahko prepusti državam članicam. Sklicevanje na člen 33(3) je tehnični 
popravek.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V državah članicah, ki razmejitve iz 
člena 33(3) ne bodo končale pred 
1. januarjem 2014, se za kmete, ki 
prejemajo plačila na območjih, ki so bila 
upravičena za takšna plačila v obdobju 
2007–2013, uporablja odstavek 5. Po 
končani razmejitvi kmetje na območjih, ki 
so še naprej upravičena, prejemajo 
celotna plačila v okviru tega ukrepa. 
Kmetje na območjih, ki niso več 
upravičena, še naprej prejemajo plačila v 
skladu z odstavkom 5.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Območja, ki niso gorska območja, so 
upravičena do plačil v skladu s členom 32, 
kadar se štejejo za območja s pomembnimi 
naravnimi omejitvami, če vsaj 66 % 
kmetijskega zemljišča v uporabi izpolnjuje 
vsaj eno od meril iz Priloge II po navedeni 
mejni vrednosti. Upoštevanje tega pogoja 
se zagotavlja na ustrezni ravni lokalnih 
upravnih enot (ravni LUE 2). 

3. Države članice določijo območja, ki 
niso gorska območja s pomembnimi 
naravnimi omejitvami, upravičena do 
plačil v skladu s členom 32. Za ta območja 
so značilne pomembne naravne omejitve, 
zlasti nizka proizvodna sposobnost tal ali 
slabe podnebne razmere, ali dejstvo, da je 
ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva 
pomembno za upravljanje zemljišč. 

Pri razmejevanju območij iz tega odstavka 
so države članice zelo natančne in 
uporabijo objektivna merila, da se 
izključijo območja, na katerih so bile 
zabeležene pomembne naravne omejitve iz 
prvega pododstavka, ki pa so bile 
odpravljene z naložbami ali gospodarsko 

Okvirna biofizikalna merila za razmejitev 
območij s pomembnimi naravnimi 
omejitvami so našteta v Prilogi II.



PE474.053v01-00 30/48 PR\881155SL.doc

SL

dejavnostjo.
Komisija do 31. decembra 2015 predstavi 
zakonodajni predlog za obvezna 
biofizikalna merila in ustrezne mejne 
vrednosti, ki bodo veljale za prihodnjo 
razmejitev, ter ustrezna pravila za 
natančno usklajevanje in prehodne 
ureditve.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo pripravila ločen zakonodajni predlog o obveznih biofizikalnih merilih za 
razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, ko bodo na voljo vsi podatki, 
potrebni za oceno učinka takih meril, in ustrezni pragovi. Do takrat bodo države članice 
uporabljale merila za razmejitev, ki upoštevajo določbe iz kmetijskega sporazuma STO iz 
Marakeša.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svoje programe razvoja 
podeželja vključijo:

5. Države članice v svoje programe razvoja 
podeželja vključijo obstoječo ali 
spremenjeno razmejitev na podlagi 
odstavkov 2, 3 in 4. 

(a) obstoječo ali spremenjeno razmejitev 
na podlagi odstavkov 2 in 4;
(b) novo razmejitev območij iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo pripravila ločen zakonodajni predlog o obveznih biofizikalnih merilih za 
razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, ko bodo na voljo vsi podatki, 
potrebni za oceno učinka takih meril, in ustrezni pragovi. Do takrat bodo države članice 
uporabljale merila za razmejitev, ki upoštevajo določbe iz kmetijskega sporazuma STO iz 
Marakeša.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Plačila za dobro počutje živali pokrivajo 
samo obveznosti, ki presegajo ustrezne 
obvezne standarde, določene v skladu s 
poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) 
št. HU/2012, ter druge ustrezne obvezne 
zahteve, ki so določene v nacionalni 
zakonodaji. Te zahteve se opredelijo v 
programu.

2. Plačila za dobro počutje živali pokrivajo 
samo obveznosti, ki presegajo ustrezne 
obvezne standarde, določene v skladu s 
poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) 
št. HU/2012, ter druge ustrezne obvezne 
zahteve, ki so določene v nacionalni 
zakonodaji. Te zahteve se opredelijo v 
programu.

Te obveznosti se prevzamejo za obdobje 
enega leta, ki se lahko podaljša.

Te obveznosti se prevzamejo za obdobje 
enega do sedmih let, ki se lahko podaljša.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora v okviru tega ukrepa se dodeli na 
hektar gozda posestnikom gozdov ter 
občinam in njihovim združenjem, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajale
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
gozdarsko-okoljskih obveznosti. Organi, ki 
gospodarijo z gozdovi v državni lasti, 
lahko prav tako prejemajo podporo, če ne 
prejemajo sredstev iz državnega proračuna.

Podpora v okviru tega ukrepa se dodeli na 
hektar gozda posestnikom gozdov ter 
občinam in njihovim združenjem ter 
drugim upravljavcem zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
gozdarsko-okoljskih obveznosti. Organi, ki 
gospodarijo z gozdovi v državni lasti, 
lahko prav tako prejemajo podporo, če ne 
prejemajo sredstev iz državnega proračuna.

Or. en
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupinske pristope k okoljskim 
projektom in stalno okoljsko prakso;

(g) usklajene pristope k okoljskim 
projektom in stalno okoljsko prakso;

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli samo 
novonastalim grozdom in mrežam ter 
subjektom, ki vzpostavijo dejavnost, ki je 
še niso izvajali.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) finančne prispevke, plačane neposredno 
kmetom, za zavarovanje pridelka, živali ali 
rastlin proti ekonomskim izgubam, 
nastalim zaradi slabih vremenskih razmer, 
bolezni živali ali rastlin ali napadov 
škodljivcev;

(a) finančne prispevke, plačane neposredno 
kmetom ali skupinam kmetov, za 
zavarovanje pridelka, živali ali rastlin proti 
ekonomskim izgubam, nastalim zaradi 
slabih vremenskih razmer, bolezni živali 
ali rastlin ali napadov škodljivcev;

Or. en
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) finančne prispevke za vzajemne sklade 
za plačilo finančnih nadomestil kmetom za 
ekonomske izgube, nastale zaradi bolezni 
živali ali rastlin ali okoljske nesreče;

(b) finančne prispevke za vzajemne sklade 
za plačilo finančnih nadomestil kmetom za 
ekonomske izgube, nastale zaradi bolezni 
živali ali rastlin, okoljske nesreče ali slabih 
vremenskih razmer, tudi suš;

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki finančnih prispevkov za vzajemne 
sklade za nadomestila kmetom, ki se jim 
izredno zmanjšajo dohodki.

(c) instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki finančnih prispevkov za vzajemne 
sklade ali zavarovanja za nadomestila 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(b) in (c) 
„vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo ter v okviru katere 
se vključeni kmetje zavarujejo in se jim 
plačajo nadomestila v primeru ekonomskih 
izgub, nastalih zaradi izbruha bolezni živali 
ali rastlin ali okoljske nesreče, ali v 

2. Za namene odstavka 1(b) in (c) 
„vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo ter v okviru katere 
se vključeni kmetje zavarujejo in se jim 
plačajo nadomestila v primeru ekonomskih 
izgub, nastalih zaradi izbruha bolezni živali 
ali rastlin, okoljske nesreče ali slabih 
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primeru izrednega zmanjšanja dohodkov. vremenskih razmer, ali v primeru 
izrednega zmanjšanja dohodkov. 

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu vmesni pregled o 
izvajanju ukrepa obvladovanja tveganja 
in po potrebi predlaga ustrezne 
zakonodajne predloge za izboljšanje. 

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 
vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali ukrepa, 
sprejetega v skladu z 
Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 
preprečitev širjenja bolezni rastlin ali 
škodljivcev, s katerim se uniči več kot 
30 % povprečnega letnega pridelka kmeta 
v predhodnem triletnem obdobju ali
triletnega povprečja v predhodnem 
petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 
najvišja in najnižja vrednost.

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 
vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali za ukrep, 
sprejet v skladu z Direktivo 2000/29/ES za 
odpravo ali preprečitev širjenja bolezni 
rastlin ali škodljivcev, rezultat katerega je 
zmanjšanje letnega pridelka za več kot 
30 % v primerjavi s povprečnim letnim 
pridelkom kmeta. Povprečni letni pridelek 
se izračuna na podlagi številk za 
predhodna tri leta ali predhodnih pet let, 
pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja 
številka ali v ustrezno utemeljenih 
izjemnih okoliščinah na podlagi številk za 
določeno leto v predhodnih petih letih.
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Merjenje stopnje povzročene škode se 
lahko prilagodi posebnostim vsake vrste 
proizvoda, pri tem pa se uporabijo:
(a) biološki indeksi (količina izgube 
biomase) ali enakovredni indeksi izgube 
pridelka, ki se določijo na ravni kmetije 
ali na lokalni, regionalni ali nacionalni 
ravni; ali
(b) vremenski indeksi (količina padavin, 
temperatura itd.), ki se določijo na 
lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 39 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzajemni skladi za bolezni živali in rastlin 
ter okoljske nesreče

Vzajemni skladi za bolezni živali in rastlin 
ter okoljske nesreče in slabe vremenske 
razmere

Or. en

Obrazložitev

V člen so zajete tudi slabe vremenske razmere, vključno s sušami. Zato je treba naslov 
preoblikovati.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
upravljanje in spremljanje skladnosti s temi 

2. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
upravljanje in spremljanje skladnosti s temi 
pravili. Države članice se lahko odločijo, 
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pravili. da vzajemne sklade dopolnijo s sistemi 
zavarovanj. 

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih lahko z dopolnitvijo vzajemnih skladov s sistemi zavarovanj oblikujemo 
učinkovitejši sistem obvladovanja tveganj. Države članice bi zato morale imeti to možnost. 

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kar zadeva bolezni živali, se lahko 
finančno nadomestilo iz člena 37(1)(b) 
dodeli samo za bolezni, navedene na 
seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 
Svetovna organizacija za zdravje živali, 
in/ali v Prilogi k Odločbi 90/424/EGS.

4. Kar zadeva bolezni živali, se lahko 
finančno nadomestilo iz člena 37(1)(b) 
dodeli samo za bolezni, navedene na 
seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 
Svetovna organizacija za zdravje živali, 
in/ali v Prilogi k Odločbi 90/424/EGS ter 
za bolezni čebel.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 37(1)(c) se lahko 
dodeli le, če zmanjšanje dohodkov presega 
30 % povprečnih letnih dohodkov 
posameznega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja v 
predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 
sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 
Dohodki za namene člena 37(1)(c) 
pomenijo vsoto prihodkov, ki jih kmet 
prejme na trgu, vključno s katero koli 
obliko javne podpore, pri čemer se 

1. Podpora iz člena 37(1)(c) se lahko 
dodeli le, če zmanjšanje dohodkov presega 
30 % povprečnih letnih dohodkov 
posameznega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja v 
predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 
sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 
Dohodki za namene člena 37(1)(c) 
pomenijo vsoto prihodkov, ki jih kmet 
prejme na trgu, vključno s katero koli 
obliko javne podpore, pri čemer se 
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odštejejo vhodni stroški. S plačili 
vzajemnega sklada kmetom se krije največ 
70 % izgubljenih dohodkov.

odštejejo vhodni stroški. S plačili 
vzajemnega sklada ali zavarovanja 
kmetom se krije največ 70 % izgubljenih 
dohodkov.

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru namakanja se za upravičene 
izdatke štejejo samo naložbe, ki omogočijo 
zmanjšanje predhodno uporabljene 
količine vode za najmanj 25 %. Izjemoma 
se lahko v državah članicah, ki so se Uniji 
pridružile v obdobju od leta 2004, za 
upravičene izdatke štejejo naložbe v nove 
namakalne obrate, kadar je z okoljsko 
analizo dokazano, da je zadevna naložba 
trajnostna in nima negativnega učinka na 
okolje.

3. V primeru namakanja se nove naložbe, 
vključno s posodobitvami obstoječih 
sistemov za bolj učinkovito uporabo vode, 
štejejo za upravičene izdatke. Komisija je 
v skladu s členom 90 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 
določanjem minimalnih standardov za 
učinkovitost uporabe vode in okoljsko 
uspešnost namakalne opreme.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana diskriminacija med starimi in novimi državami članicami ni upravičena. Nova 
namakalna oprema in naložbe v modernizirano in učinkovitejšo opremo bi morali šteti v 
upravičene izdatke, takoj ko upoštevajo določena merila uspešnosti glede učinkovite uporabe 
vode in vpliva na okolje, ki jih mora natančneje opredeliti Komisija z delegiranimi akti. 

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom določi 
letno razdelitev zneskov iz odstavka 1 na 
države članice, po odbitku zneska iz 

4. Letna razdelitev zneskov iz odstavka 1 
na države članice, po odbitku zneska iz 
odstavka 2 in ob upoštevanju prenosa 
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odstavka 2 in ob upoštevanju prenosa 
sredstev iz člena 14(2) Uredbe (EU) 
št. RP/2012. Pri letni razdelitvi sredstev 
Komisija upošteva tudi:

sredstev iz člena 14(2) Uredbe (EU) 
št. RP/2012, je določena v Prilogi Ia. 

(a) objektivna merila iz člena 4 in
(b) preteklo učinkovitost poslovanja.

Or. en

Obrazložitev

Finančna razdelitev po državah članicah se določi v prilogi k pravnemu aktu. Spremembe, 
potrebne v tej prilogi, lahko opravi Komisija z delegiranimi akti. 

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poleg zneskov iz odstavka 4 izvedbeni 
akt iz istega odstavka vključuje sredstva, 
prenesena v EKSRP ob uporabi členov 
7(2) in 14(1) Uredbe (EU) št. RP/2012.

5. Komisija je v skladu s členom 90 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi se po potrebi spremeni 
Priloga Ia, da se vključijo sredstva, 
prenesena v EKSRP ob uporabi členov 
7(2) in 14(1) Uredbe (EU) št. RP/2012.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, potrebne v Prilogi Ia, lahko opravi Komisija z delegiranimi akti. Spremembe 
zadevajo predvsem zneske, prenesene iz uporabe omejitve in prilagodljivosti med stebroma, 
ter prenos neporabljenih sredstev iz „zelenih“ določb na kmetijsko-okoljsko-podnebne 
ukrepe.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za namene dodelitve rezerve na podlagi 
doseženih rezultatov iz člena 20(2) 

6. Razpoložljivi namenski prejemki, zbrani 
v skladu s členom 45 Uredbe (EU) 
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Uredbe (EU) št. [SSO/2012] se
razpoložljivi namenski prejemki, zbrani v 
skladu s členom 45 Uredbe (EU) HU/2012 
za EKSRP, dodajo zneskom iz člena 18 
Uredbe (EU) št. [SSO/2012]. Državam 
članicam se dodelijo sorazmerno glede na 
njihov delež v skupnem znesku podpore iz 
EKSRP.

HU/2012 za EKSRP, se državam članicam 
dodelijo sorazmerno glede na njihov delež 
v skupnem znesku podpore iz EKSRP.

Or. en

Obrazložitev

Rezerva na podlagi doseženih rezultatov z člena 18 Uredbe (EU) št. [CSF/2012] se črta (glej 
ustrezni predlog spremembe v mnenju Salvatoreja Caronne).

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) 60 % za kmetijsko-okoljsko-podnebne 
ukrepe iz člena 29. Za programe najmanj 
razvitih regij, najbolj oddaljenih regij in 
manjših Egejskih otokov v smislu 
Uredbe (EGS) št. 2019/93 se lahko poveča 
na 90 %;

Or. en

Obrazložitev

Številne države članice uporabljajo veljavno večjo stopnjo sofinanciranja za drugo os. Tudi 
nova uredba bi morala omogočati večjo podporo Unije za kmetijsko-okoljsko-podnebne 
ukrepe. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem od odstavka 3 velja za 
sredstva, prenesena v EKSRP ob uporabi 
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člena 14 Uredbe (EU) št. RP/2012, 100-
odstotna stopnja prispevkov EKSRP.
Sredstva, ki izhajajo iz uporabe člena 
14(1a) Uredbe (EU) št. RP/2012, se 
rezervirajo za ukrepe iz člena 29.

Or. en

Obrazložitev

Za sredstva, ki se prostovoljno prenesejo iz prvega v drugi steber v skladu z določbo o 
prožnosti iz uredbe o neposrednih plačilih, ni potrebno sofinanciranje, prav tako ne za 
neporabljena „zelena“ sredstva prenesena v EKSRP, ki se uporabljajo izključno za podporo 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov. 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vsaj 30 % celotnega prispevka EKSRP 
za program razvoja podeželja se nameni 
za ukrepe iz členov 29, 30 in 31. 

Or. en

Obrazložitev

Za najučinkovitejše zagotavljanje javnih dobrin s ciljno usmerjenimi plačili bi bilo treba 
predvideti določbo o obveznem minimalnem odstotku za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, 
ne le v uvodni izjavi, temveč tudi v ustreznem členu. Zaradi predlaganega prenosa 
neporabljenih „zelenih“ sredstev na kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe je treba nekoliko 
povečati odstotek iz sedanje določbe, ki namenja vsaj 25 % ukrepom iz druge osi. Podpora za 
območja z omejenimi možnostmi se ne sme vključiti v to določbo, saj je nadomestilo za 
naravne pomanjkljivosti in ni povezana z dodatnimi (okoljskimi) zahtevami. 

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Nacionalni prispevek za upravičene 
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javne izdatke se lahko nadomesti z 
zasebnimi prispevki. 

Or. en

Obrazložitev

Kljub temu da so se z Uredbo (EU) št. 1312/2011 z dne 19. decembra 2011 povečale stopnje 
financiranja Unije, so številne države članice izgubile programirano podporo EKSRP zaradi 
hudih proračunskih omejitev in pomanjkanja sredstev za nacionalne prispevke za izdatke za 
razvoj podeželja. Zato bi morale imeti države članice možnost, da svoje finančne prispevke 
nadomestijo z zasebnimi sredstvi (npr. iz fundacij ali zasebnih prispevkov upravičencev). 

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s tem naslovom se v sodelovanju 
med Komisijo in državami članicami 
pripravi skupni sistem spremljanja in 
vrednotenja, sprejme pa ga Komisija z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s
postopkom preverjanja iz člena 91.

V skladu s tem naslovom se v sodelovanju 
med Komisijo in državami članicami 
pripravi skupni sistem spremljanja in 
vrednotenja. Komisija sprejme delegirane
akte v skladu s členom 90 za določitev 
načina dela in kazalnikov, ki se 
uporabljajo v tem sistemu.

Or. en

Obrazložitev

Izbira ustreznih kazalnikov ni nujna zgolj zaradi spremljanja in ocene programov za razvoj 
podeželja, temveč tudi za usklajevanje z drugimi programi iz skupnega strateškega okvira ter 
za skupno spremljanje skupnih ciljev. Ker gre za odločitev splošnega obsega, bi jo bilo treba 
sprejeti z delegiranimi akti. 

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga I – vrstica 5 – stolpca 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

70.000 – Na mladega kmeta v skladu s 
členom 20(1)(a)(i)
70.000 – Na podjetje v skladu s členom 

70.000 – Na mladega kmeta v skladu s 
členom 20(1)(a)(i)
70.000 – Na podjetje v skladu s členom 
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20(1)(a)(ii)
15.000 – Na malo kmetijo v skladu s 
členom 20(1)(a)(iii)

20(1)(a)(ii)
15.000 – Na malo kmetijo v skladu s 
členom 20(1)(a)(iii)
35.000 – Na upokojitev v skladu s členom 
20(1)(ca)

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti sedanjo shemo predčasnega upokojevanja, ki ne bi smela biti omejena 
zgolj na male kmete. Vendar bi jo bilo treba prilagoditi višji upokojitveni starosti in 
spremeniti v pavšalni znesek, ki bi bil omejen na največ 35.000 EU (kar ustreza polovici 
sedanjega maksimalnega zneska in polovici zneska, razpoložljivega za vzpostavitev 
gospodarstev mladih kmetov).

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA Ia

Nacionalna sredstva iz člena 64

(v milijonih EUR)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgija 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bolgarija 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215

Češka 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Danska 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Nemčija 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estonija 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Irska 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Grčija 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Španija 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Francija 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Italija 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055
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Ciper 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Latvija 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litva 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Luksemburg 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Madžarska 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nizozemska 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Avstrija 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Poljska 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugalska 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Romunija 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovenija 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovaška 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finska 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Švedska 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Združeno 
kraljestvo 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Obrazložitev

Razdelitev sredstev med države članice ne bi smela biti odločena z izvedbenim aktom, temveč 
bi morala biti del zakonodajnega akta (glej predloge sprememb k členu 64). Razdelitveni 
ključ, ki je veljal v obdobju 2007–2013, se uporabi kot podlaga za opredelitev finančnih 
sredstev države članice. Zneski so prilagojeni glede na predlagane skupne zneske za razvoj 
podeželja, ki jih je Komisija podala v predlogu za prihodnji večletni finančni okvir. 

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biofizikalna merila za razmejitev območij 
z naravnimi omejitvami

Okvirna biofizikalna merila za razmejitev 
območij z naravnimi omejitvami

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo pripravila ločen zakonodajni predlog o obveznih biofizikalnih merilih za 
razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, ko bodo na voljo vsi podatki, 
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potrebni za oceno učinka takih meril, in ustrezni pragovi. Do takrat bodo merila iz te priloge 
okvirna.  
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OBRAZLOŽITEV

Evropa preživlja izjemne gospodarske, finančne in okoljske čase, ki zahtevajo političen 
odgovor na vseh ravneh. To velja tudi za kmetijstvo in podeželje: potrebno je pogumno 
preoblikovanje, če naj skupna politika na teh področjih odgovori na sedanje in prihodnje 
izzive.

Evropski kmetje morajo še naprej imeti sredstva za zagotavljanje tega, da bodo državljani 
uživali potrebno stopnjo samooskrbe in bodo dobili dovolj živil in proizvodov zadovoljive 
kakovosti po dostopnih cenah.

Sem sodi tudi potreba po uskladitvi kmetijstva s trajnostno proizvodnjo in zasnovanost 
evropskega kmetijstva glede na vizijo za prihodnost, v kateri morata iti konkurenčnost in 
trajnost z roko v roki, pa tudi glede na dejstvo, da trajnostne proizvodnje ne gre oklestiti zgolj 
na okoljsko komponento, ampak da gre za dolgoročno gospodarsko in družbenost vzdržnost 
kmetijstva kot takega. V tem pogledu je prehod na okoljsko bolj prijazno kmetijstvo v Evropi 
bistveni pogoj za vzdržnost tega sektorja. 

Evropsko kmetijstvo mora ostati konkurenčno tudi v primerjavi z glavnimi trgovinskimi 
partnerji Evrope, ki prejemajo zelo velike subvencije ali pa niso podvrženi tako strogim 
proizvodnim pravilom.

Kmetijski sektor ima lahko, pravzaprav mora imeti, pomembno vlogo pri praktičnem 
uresničevanju nove strategije Evropa 2020 na področju prilagajanja na podnebne spremembe, 
inovacij in ustvarjanja novih delovnih mest. Zato je treba posebno pozornost usmeriti v 
podeželska območja, zlasti tista z omejenimi možnostmi, da bi okrepili njihovo družbeno in 
gospodarsko dinamiko na osnovi trajnostnega razvoja. 

Nova politika za kmetijstvo in podeželje v Evropi mora biti osnovana na trojnem pristopu 
„zakonitosti, poštenosti in učinkovitosti“, kar pomeni, da se morajo viri dodeljevati za cilje, ki 
so po mnenju davkoplačevalcev in družbe dobri, med kmete, regije in države članice morajo 
biti porazdeljeni kar je le mogoče pošteno, uporabljeni pa morajo biti učinkovito glede na 
želene cilje. 

Zaradi zelo velike raznolikosti evropskega kmetijstva, ki bi jo morali ohraniti, in ker je treba 
obdržati skupen zakonodajni okvir za izvajanje politike kmetijstva in razvoja podeželja mora 
pravično ravnotežje med to dvojno dinamiko vzdrževati prav subsidiarnost. In brez 
odstopanja od varčne uporabe javnega denarja se mora poenostavitev v kar največji meri 
odražati v vseh predpisih. 

Lani, ko je Parlament obravnaval poročili poslancev Lyon in Dess, je v obeh primerih z veliko 
večino potrdil politične smernice, ki se ustrezno upoštevajo. 

Zdaj, ko je Komisija predložila svoje zakonodajne predloge, je naloga EP, da pripravi svoje 
stališče o glavnih ukrepih in političnih instrumentih, ki bi jih bilo treba uporabiti za doseganje 
ciljev iz, v tem primeru, predloga uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bo dopolnila steber I skupne kmetijske 
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politike (SKP) in mu dala konkretno podobo. 

Poročevalec predlaga jasnejše in natančnejše opredelitve ciljev in prednostnih nalog pri 
človeških virih, gozdovih, inovacijah, pa tudi konkurenčnosti podeželskih območij in 
kmetijskih gospodarstev, dobrem počutju živali, plinih, ki onesnažujejo okolje, in ogljiku.

Mladi kmetje
Poročevalec se strinja s stališčem, da ima dinamika kmetijstva odločilen vpliv na razvoj 
podeželja. Zato bi morala biti ena od prednostnih nalog pritegniti mlade, da se odločijo za 
kmetovanje, naj bo to s prevzemom kmetije od starejše generacije ali pa kot povsem nov 
začetek.

Da bi bilo za mlade kmete kmetovanje privlačno in da bi jim pomagali pri njihovi odločitvi za 
to dejavnosti ter dopolnili ukrepe, predlagane v poročilu o uredbi o neposrednih plačilih, 
poročevalec predlaga spodbude, s katerimi bi uspeli premagati to, kar je po njegovem mnenju 
največja ovira, namreč dostop do zemlje, zaradi česar predlaga podporo pri plačevanju obresti 
za posojila ali pa podporo v obliki bančnega jamstva za tiste, ki zemljo dajejo v zakup. 

Opustitev kmetovanja
Poročevalec meni, da bi bilo treba v primerjavi s sedanjo prakso bistveno poenostaviti in 
poceniti postopke ob opustitvi kmetovanja. Po njegovem predlogu naj bi kmetje, starejši od 
65 let, ki svoje posestvo in z njim povezane pravice do plačil prenesejo na druge kmete, 
prejeli enkratno plačilo v višini največ 50 % začetne pomoči za mlade kmete.

Prestrukturiranje kmetij
V spodbudo in pomoč za prestrukturiranje kmetij, obnavljanje generacij in nastop novih 
kmetov poročevalec predlaga izboljšavo, po kateri naj se letno plačilo, ki ga do leta 2020 
predlaga Komisija v višini 120 % najvišje podpore, ki jo upravičenec prejme na podlagi 
sheme za male kmete, vzpostavljene z uredbo o neposrednem plačilu, spremeni v enkratno 
plačilo, s čimer bi bila spodbuda večja, pa še birokracija bi se zmanjšala. 

Naložbe
Poročevalec meni, da bi bilo treba razširiti obseg upravičenih območij za namene naložb v 
kmetije, podjetja, nekmetijske dejavnosti in drugo infrastrukturo. 

To bi zlasti moralo veljati za naložbe v posodobitve, ki so potrebne zaradi zdravstvenih zahtev 
oziroma za spodbujanje energetske učinkovitosti ali zmanjšanje ali odpravljanje posledic 
podnebnih sprememb, kot je naložba v nove namakalne sisteme ali v posodobitev obstoječih 
sistemov za učinkovitejšo rabo vode ali energije, ob pogoju, da so končna posledica teh 
posodobitev v vsakem primeru nova delovna mesta in se z njimi zaustavi odseljevanje s 
podeželja.

Kmetijsko-okoljski programi
Glede kmetijsko-okoljskih ukrepov poročevalec meni, da bi jih bilo treba financirati z 
obvezno dodelitvijo sredstev v višini 30 %, ta znesek pa bi moral vključevati tudi ekološko 
kmetovanje in plačila za omrežje Natura 2000 ter plačilo po okvirni direktivi o vodah. 

Uvaja načelo, po katerem bi morali vsi kmetijsko-okoljski ukrepi, ki jih bodo države članice v 
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prihodnje vključile v svoje programe za razvoj podeželja, glede okoljske vrednosti preseči 
„zelene“ ukrepe iz stebra I, to pomeni, da bi morali preseči ukrepe, ki bodo podporo prejemali 
po pravilih o neposrednih plačilih, saj predstavljajo kmetijsko prakso, ki koristi podnebju in 
okolju: s tem bo vzpostavljen dopolnilni odnos med obema stebroma SKP. 

Gozdovi 
Poročevalec predlaga, naj se obseg upravičencev za ukrepe podpore v gozdarstvu razširi in 
naj se vanje vključijo tudi upravljavci tistih gozdov EU, ki niso ne v javni ne v zasebni lasti. 
Predlaga tudi, naj se podpora za pogozdovanje in ustvarjanje gozdnatih pokrajin podaljša z 10 
na 15 let, podpora za vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov pa s treh na pet let. 

Območja s pomembnimi naravnimi omejitvami 
Kar zadeva zamejitev „območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, ki niso gorska 
območja“, poročevalec predlaga drugačen pristop od Komisije, in sicer zato, ker do tedaj, ko 
je pripravil to poročilo, ni mogel dobiti številk, na osnovi katerih bi lahko ocenil praktične 
posledice uveljavitve meril, ki jih predlaga Komisija. 

Poročevalec predlaga, naj države članice ta območja razmejijo po merilih, v katerih se 
odražajo pomembne naravne omejitve in so združljive s priporočili Računskega sodišča in 
obvezami, ki jih je EU sprejela z vstopom v Svetovno trgovinsko organizacijo. Kot vodilo bi 
bilo pri tem možno uporabiti seznam biofizikalnih meril v Prilogi II. 

Obvladovanje tveganja
Pri sistemu obvladovanja tveganja poročevalec meni, da bi bilo treba mehanizem za 
zavarovanje razširiti na še druge instrumente, in uvaja možnost, da bi se za izračun izgube, ki 
bi jo bilo nemogoče dokazati na ravni kmetije, izjemoma uporabili lokalni, regionalni ali 
nacionalni biološki in vremenski indeksi. Suša, kot posledica slabih vremenskih razmer, je 
upravičen razlog za podporo iz vzajemnih skladov v nadomestilo za okoljsko nesrečo. 
Vzajemni skladi se lahko uporabijo za kritje izgub, nastalih ne le zaradi bolezni živali, ampak 
tudi zaradi bolezni čebel. 

Stopnje sofinanciranja
Pri stopnjah prispevka EKSRP k financiranju kmetijsko-okoljskih ukrepov poročevalec 
predlaga, naj se predlagani stopnji Komisije, 50 % in 85 %, za večino regij in za manj razvite 
med njimi, za najbolj oddaljene regije in za manjše egejske otoke dvigneta na 60 % in 90 %. 

Predlaga, naj se neuporabljena sredstva za „zeleno“ komponento neposrednih plačil prenesejo 
v steber II za financiranje kmetijsko-okoljskih ukrepov, brez nacionalnega sofinanciranja. 
Predlaga tudi, naj pogoj nacionalnega sofinanciranja prav tako ne velja za sredstva, ki jih 
države članice iz stebra I v steber II lahko prenesejo v skladu s členom 14 uredbe o 
neposrednih plačilih.
Uvaja pa možnost nacionalnega sofinanciranja iz zgolj zasebnih virov.

Nacionalna finančna sredstva
Ker Komisija ni pripravila kvantitativno opredeljenega predloga, v katerem bi predstavila, 
kako bodo proračunska sredstva za razvoj podeželja v obdobju med letoma 2014 in 2020 
porazdeljena med države članice, si poročevalec prizadeva, da bi zapolnil to praznino in vlaga 
predlog, ki temelji na proračunskemu predlogu Komisije za večletni finančni okvir 2014–
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2020 in na lestvici razdelitve, ki se je uporabljala v prejšnjem obdobju, saj meni, da se 
predpostavke niso bistveno spremenile. 

To poročilo je osnovano na skupnem znesku financiranja za SKP, ki ga je Komisija 
predlagala v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira. Če bo predlog Komisije 
bistveno spremenjen, bo treba ponovno pregledati tudi vsebino tega poročila. 


